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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών διαμεσολαβητών, προκειμένου 
να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς και η ασυνεπής επιβολή των 
κανονιστικών διατάξεων· τονίζει ότι τυχόν νέα μέτρα που εισάγονται με τον νόμο για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση· καλεί την Επιτροπή, επιπλέον, 
να αποφεύγει τις «εξαγωγές» εθνικών κανονιστικών διατάξεων και, αντ’ αυτών, να 
προτείνει τις πλέον αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις για την εσωτερική αγορά 
στο σύνολό της, προσπαθώντας, παράλληλα, να αποφύγει τη δημιουργία νέων 
διοικητικών βαρών και διατηρώντας την ψηφιακή αγορά ανοικτή, δίκαια, ασφαλή και 
ανταγωνιστική για όλους τους συμμετέχοντες·

2. εκφράζει την άποψη ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με το ευρύ πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών και 
των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά , όπως η προστασία της ιδιωτικότητας, η 
απαγόρευση των διακρίσεων και η αξιοπρέπεια, και πάνω απ’ όλα δεν θα πρέπει να 
προκαλεί εξασθένηση της ελευθερίας του λόγου· υπενθυμίζει , επιπλέον, ότι η χρήση 
μηχανισμών αφαίρεσης περιεχομένου χωρίς τις εγγυήσεις δέουσας διαδικασίας 
αντίκειται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· 

3. αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, 
για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι εξελισσόμενες 
τεχνολογίες· δηλώνει, ωστόσο ότι οι διατάξεις περί περιορισμένης ευθύνης, όπως 
ορίζονται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, πρέπει να διατηρηθούν στον νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εδώ και καιρό καθιερωμένης 
αρχής της απαγόρευσης των γενικών υποχρεώσεων παρακολούθησης ιδίως για να 
προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της 
έκφρασης, και για να διατηρηθεί η ελευθερία παροχής υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη 
σημασία αυτών των μέσων προστασίας για την περαιτέρω ενίσχυση και τη βελτίωση 
της προστασίας της επιγραμμικής εμπιστοσύνης των καταναλωτών και για την 
προώθηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ και των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων·

4. αναγνωρίζει ότι οι επιγραμμικοί διαμεσολαβητές συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και 
των μικροεπιχειρήσεων, και οι μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές ικανότητες 
όσον αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η υπερβολική επιβάρυνση 
των επιχειρήσεων με δυσανάλογες νέες υποχρεώσεις θα μπορούσε να παρεμποδίσει 

1 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες 
νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
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περαιτέρω την ανάπτυξη των ΜΜΕ και να δυσχεράνει την είσοδό τους στην αγορά· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει τον ανοικτό χαρακτήρα και την 
ανταγωνιστικότητα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο συνιστά το νομικό πλαίσιο για τις 
επιγραμμικές υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά που ρυθμίζει τη διαχείριση του 
περιεχομένου· τονίζει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ο αδικαιολόγητος κατακερματισμός 
του εν λόγω πλαισίου, που απορρέει από την επανεξέταση της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της δέσμης για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες· 
σημειώνει ότι η δέσμη για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων μέσο για την επιβολή υποχρεώσεων σε πλατφόρμες 
που συνιστούν απειλή για τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται οι αστοχίες της αγοράς και οι καταχρηστικές συμπεριφορές, να 
προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών και να ενισχύεται η 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ιδίως για τις ΜΜΕ· 

6. σημειώνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των ψηφιακών υπηρεσιών και, ως εκ 
τούτου, ζητεί να αποφευχθεί μια ενιαία και αδιαφοροποίητη προσέγγιση, και πιστεύει 
ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τη 
δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε πριν από τη νομοθετική πρόταση σχετικά με 
τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το ενδεχόμενο να χρειάζονται διαφορετικές 
διατάξεις για την αντιμετώπιση διαφορετικών ψηφιακών υπηρεσιών, περιστάσεων και 
καταστάσεων·

7. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η παραπληροφόρηση, η εσφαλμένη πληροφόρηση και το 
δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· υπενθυμίζει ότι τα είδη 
παράνομου περιεχομένου μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί, ως 
εκ τούτου, την καθιέρωση μιας σαφώς καθορισμένης, εναρμονισμένης και διαφανούς 
διαδικασίας κοινοποίησης και απόσυρσης στο πλαίσιο των υφιστάμενων αρχών 
περιορισμένης ευθύνης, λαμβανομένων, παράλληλα, υπόψη των σημαντικών διαφορών 
μεταξύ των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών όσον αφορά την κλίμακα της εμβέλειάς 
τους και τις επιχειρησιακές τους ικανότητες, ώστε να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των 
κρατών μελών, των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων με στόχο την 
ανάπτυξη, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της προσέγγισης μέσων μη δεσμευτικού 
δικαίου, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν περαιτέρω η παραπληροφόρηση και οι λοιπές 
κατηγορίες επιβλαβούς περιεχομένου·

8. επισημαίνει τον πολλαπλασιασμό της εσφαλμένης πληροφόρησης και της 
παραπληροφόρησης μέσω ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχόμενου, και των απατών 
κατά των καταναλωτών που αφορούν μη ασφαλή προϊόντα ή προϊόντα απομίμησης· 
τονίζει την ανάγκη να γίνεται διάκριση στον νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών μεταξύ 
«παράνομου», «επιβλαβούς» και άλλου περιεχομένου· θεωρεί ότι το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί ούτε να οριστεί στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

9. ζητεί τη θέσπιση κατάλληλων διασφαλίσεων, υποχρεώσεων δέουσας διαδικασίας και 
εργαλείων για την αντίκρουση των κοινοποιήσεων, που θα επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες 
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και τους αναφορτωτές να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως τα δικαιώματά τους, 
μεταξύ άλλων μέσω ελέγχου από άνθρωπο, σε περίπτωση που τους κοινοποιηθεί 
απόσυρση περιεχομένου· υπογραμμίζει ότι το να ανατίθεται η αρμοδιότητα καθορισμού 
των ορίων της ελευθερίας έκφρασης σε ιδιωτικές εταιρείες είναι απαράδεκτο και 
δημιουργεί κινδύνους τόσο για μεμονωμένα άτομα όσο και για επιχειρήσεις· πιστεύει 
ότι η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να παρακολουθείται, όπου αυτό 
απαιτείται, από την επιβολή του νόμου ή τη δικαστική εποπτεία, και ότι, εάν στο 
πλαίσιο της διαδικασίας δικαστικής προσφυγής ή της διαδικασίας αντίκρουσης της 
κοινοποίησης διαπιστωθεί ότι η επίμαχη δραστηριότητα ή οι επίμαχες πληροφορίες δεν 
είναι παράνομες, ο επιγραμμικός διαμεσολαβητής θα πρέπει να αποκαθιστά το 
αφαιρεθέν περιεχόμενο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

10. φρονεί ότι η εμπειρία του παρελθόντος έχει αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικό να 
επιτρέπεται η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και η ενίσχυση της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς με την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
ψηφιακών υπηρεσιών και την πρόληψη της επιβολής νέων, αδικαιολόγητων εθνικών 
εμποδίων, και ότι η συνέχιση αυτής της προσέγγισης θα μειώσει τον κατακερματισμό 
της εσωτερικής αγοράς· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
πολιτών στον τομέα της ψηφιοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης της επιγραμμικής 
ασφάλειας·

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και νέα 
υποστηρικτικά δεδομένα που προκύπτουν, μεταξύ άλλων πηγών, από τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις της, τον βαθμό στον οποίο ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει 
να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που συνδέονται με τους αλγορίθμους και άλλα 
αυτοματοποιημένα εργαλεία, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια των εν λόγω συστημάτων, 
ή διαφορετικά να προσδιορίσει ποια νομοθεσία θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα 
ζητήματα· τονίζει τη σημασία της άνευ διακρίσεων πρόσβασης σε ποικίλο περιεχόμενο 
και γνώμες, καθώς και το γεγονός ότι τα δίκτυα και η πρόσβαση σε αυτά δεν θα πρέπει 
να παρεμποδίζονται χωρίς να συντρέχουν βάσιμοι νομικοί λόγοι.
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